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Licenciamento vencido 
lidera infrações nas blitze 
Trânsito. Segundo o Bptran, foram emitidas 1.855 multas de janeiro a maio em Curitiba. Motoristas alegam que não têm dinheiro ou que 
esquecem. Falta de pagamento resulta na perda de cinco pontos na carteira de habilitação, retenção do veículo e multa de R$ 127,50  PÁG. 04

VAZIOS E COBIÇADOS  
Movimento estima 49 mil domicílios vagos em Curitiba  PÁG. 03 

Líderes sociais de cinco países visitaram ontem e lacraram simbolicamente alguns imóveis abandonados | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

PAC 2 conclui 
mais de 50% 
das obras

Mesmo com leilões 
do Banco Central, 
dólar fecha em alta

Foi a primeira vez, desde o 
lançamento do programa, em 2011, 
que o governo concluiu mais da 
metade do planejado  PÁG. 06

Moeda norte-americana teve 
valorização de 0,71% ontem, 
cotada a R$ 2,179 PÁG. 07

Sétimo balanço foi divulgado | DIVULGAÇÃO

QUEENS OF THE 
STONE AGE CONVIDA
NOVO CD ‘...LIKE CLOCKWORK’ TRAZ AS PARTICIPAÇÕES 
DE DAVE GROHL, ELTON JOHN E TRENT REZNOR PÁG. 11

Dois Bicudos
Dupla carioca faz show
hoje na Caixa Cultural PÁG. 13

“O Inoportuno”
Peça chega a Curitiba com
temporada até julho PÁG. 13
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O governador do Paraná, 
Beto Richa (PSDB), convo-
cou todo o secretariado es-
tadual para uma reunião 
e prestação de contas, em 
um evento realizado on-
tem no Museu Oscar Nie-
meyer, em Curitiba.

O objetivo do encontro, 
segundo o governador, é 
acompanhar mais de perto 
o trabalho dos secretários 
estaduais e cobrar melho-
res resultados de secreta-
rias que possam estar com 
um trabalho ineficiente.

“É uma reunião em bus-
ca de um realinhamento 
no secretariado, que en-
tra agora no segundo se-
mestre do terceiro ano de 
governo. É evidente que 
existe cobrança. Uma ou 
outra área precisa de um 
ritmo um pouco maior de 
trabalho e outras superam 
nossas expectativas. Mas 

está tudo dentro do nor-
mal”, afirmou Richa, que 
preferiu não citar as pas-
tas que possam ter desen-
volvido trabalho abaixo 
do esperado.  

Cartas paradas
Antes do encontro de on-
tem, Richa falou também 
sobre o problema enfren-
tado com os Correios. 

Desde janeiro, o gover-
no possui uma dívida de 
R$ 60 mil com a empre-
sa. Por conta da pendên-
cia, há cerca de um mês, 
a Secretaria de Seguran-

ça Pública do Paraná não 
consegue mais enviar 
correspondências. 

Na agência central dos 
Correios estão intimações, 
precatórias, inquéritos po-
liciais, laudos periciais e 
até mesmo alvarás de sol-
tura de presos no estado. 

Richa admitiu que hou-
ve atraso no pagamento 
mas garantiu que a situa-
ção será resolvida.

“Foi um excesso dos 
Correios. Não pode-
riam bloquear todo o en-
vio de correspondências. 
Foi apenas um proble-
ma localizado junto à Po-
lícia Militar e que já es-
tá sendo resolvido. É o 
atraso de um repasse pa-
ra um serviço. Isso tam-
bém acontece em todas as 
administrações, lamenta-
velmente”, declarou Richa. 

 METRO CURITIBA

Prestação de contas. O governador se reuniu ontem com 
secretários, chefes de gabinete e dirigentes de autarquias

Richa quer acompanhar de perto o trabalho dos secretários | ARNALDO ALVES /ANPR

Richa cobra resultados 
do secretariado estadual

“É uma reunião em busca 
de um realinhamento no 
secretariado.”
BETO RICHA, GOVERNADOR DO PARANÁ

Os vereadores Paulo Salamu-
ni (PV) e José Carlos Chicarel-
li (PSDC) protagonizaram um 
bate-boca durante a sessão 
plenária de ontem de manhã. 
O motivo foi o questionamen-
to de Chicarelli sobre a  lici-
tação para adquirir 38 note-
books para a Casa, a um preço 
de R$ 3.263,00 cada um.

O vereador do PSDC garan-
tiu que encontrou computa-
dores portáteis com a mesma 
configuração pela metade do 
preço, em uma rápida pesqui-
sa na internet.

A intervenção de Chicarel-
li irritou o presidente da Câ-
mara, Paulo Salamuni. 

“Não aceito colocar uma 
história sobre algo tão peque-
no, tão mesquinho. Ou vossa 

excelência é inexperiente ou 
tem outras intenções. Não es-
tamos aqui para destruir a re-
putação de ninguém”, criti-
cou Salamuni. 

Para Chicarelli, não houve 
motivo para discussão.w

“No final da licitação, o 
bem adquirido está com va-
lor bem acima do praticado 
no mercado. O meu funcioná-
rio está comprando o mesmo 
notebook em 10 vezes de R$ 
179”, afirmou.  METRO CURITIBA  

Compra de 38 notebooks 
provoca bate-boca na Câmara

Presidente Salamuni se irritou com questionamento | DIVULGAÇÃO

O presidente da Anatel 
(Agência Nacional de Tele-
comunicações), João Rezen-
de, vem à Curitiba no dia 
28 de junho para um deba-
te sobre a tecnologia 4G. 

A quarta geração de te-
lefonia móvel possibilita 
conexões à internet com 
velocidade até dez vezes 
superior na comparação 
com as atuais. O serviço 
está em fase de implanta-
ção e deve estar presente 
em todas as cidades-sede 
da Copa do Mundo 2014 
até o fim do ano.

Nove municípios brasi-
leiros já contam com o ser-
viço, incluindo Curitiba.

Além disso, o mercado 
das telecomunicações tam-
bém será tema da palestra. 

O evento “Estrela da 
Manhã” é realizado pela 
ADVB-PR (Associação dos 
Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil - Se-
ção Paraná) e o debate do 
dia 28, “A comunicação e 
o futuro com a tecnologia 
4G”, acontece a partir das 
8h no Hotel Bourbon, em 
Curitiba.

É o segundo evento rea-
lizado neste ano. Empre-
sários se reúnem para 
promover sua rede de rela-
cionamentos e assistir pa-
lestras de personalidades 
do mercado brasileiro.

Os ingressos são limita-
dos e custam R$ 50,00. O 
telefone para mais infor-
mações é o (41) 3085-3124. 

 METRO CURITIBA 

Telefonia. Anatel discute 
tecnologia 4G em Curitiba

Inadimplência

Empresas 
querem 

apoio dos 
vereadores
O presidente do Sindicato 
das Empresas de Asseio e 
Conservação no Paraná, 

Adonai Aires de Arruda, vai 
hoje à Câmara Municipal 
pedir ajuda para tentar 
receber pagamentos da 

prefeitura. Os empresários 
alegam que não receberam  
por serviços prestados de 
julho a dezembro de 2012. 

Devem participar 
representantes da Cavo, 

Embrasil, Auxiliar Serviços 
Gerais, Hamirisi, HigiServ, 
Magi Clean, Obra Prima, 

Phattano, S.A.U, 
Tecnolimp e Viaplan.

Dólar
 + 0,71%

(R$ 2,14)

  Bovespa
  - 0,58%
 (51.317 pts)

 Euro
 + 0,58% 

(R$ 2,84)

 Selic
 (8,00%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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Líderes sociais de cinco países 
e 23 Estados fizeram ontem 
uma visita a prédios e casas 
abandonadas na região cen-
tral de Curitiba, uma peque-
na mostra dos 49.451 domi-
cílios que estariam vagos em 
toda a cidade, conforme esti-
mativa de 2011 da ONG Terra 
de Direitos que foi divulgada 
pela UNMP (União Nacional 
por Moradia Popular).

De acordo com o Movi-
mento, esses são imóveis 
abandonados ou lacrados, 
privados e públicos, com po-
tencial para moradia popu-
lar. “São obras de construto-
ras que faliram ou até mesmo 
prédios públicos que pode-
riam servir de lar para muitas 
famílias, mas estão lacrados 
por causa da inatividade dos 
nossos governantes”, afirma 
a presidente da UNMP, Maria 
das Graças Silva de Souza.

Segundo ela, a quantida-
de de imóveis vagos seria sufi-
ciente para suprir o déficit ha-
bitacional da capital, que está 
em 45.351 domicílios, tam-
bém de acordo com a ONG 
Terra de Direitos. “Daria pa-
ra suprir a demanda, mas o 
preconceito, a burocracia e o 
descaso dos governos não dei-
xam isso acontecer”, critica.

Procurado pelo Metro, o 
Ippuc (Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de 
Curitiba) informou que usa 
dados do IBGE. O último le-
vantamento do instituto, de 
2010, aponta 46.895 domi-
cílios vagos (7,4% do total de 
575.897). No entanto, explica 
o Ippuc, o censo não contem-
pla déficit habitacional.

Já a Cohab (Companhia 

de Habitação) de Curitiba in-
formou que não possui le-
vantamento dos dados e que 
não pode avaliar os dados da 
Terra de Direitos porque des-
conhece os parâmetros usa-
dos. Mas informou que há 75 
mil pessoas na fila de espe-
ra por moradia, dado que, se-
gundo Maria das Graças, não 
consta no levantamento da 
UNMP. “O censo não mostra 
as cohabitações. Por isso, o dé-
ficit é maior do que o núme-
ro que ele mostra. E não con-
sideramos (no déficit) a fila da 
Cohab, que não tem só pes-
soas de baixa renda”, comen-
ta Maria das Graças.

Habitação. União Nacional por Moradia Popular diz que eles supririam deficit habitacional e critica ‘descaso 
do governo, burocracia e preconceito’. Líderes sociais de cinco países visitaram ontem prédios abandonados 

Dois prédios particulares e dois públicos foram simbolicamente lacrados ontem | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Cidade tem 49 mil imóveis 
vagos, aponta Movimento

Estão abertas as inscrições 
para o curso técnico em 
Guia de Turismo, promovi-
do pelo Colégio Estadual Jú-
lia Wanderley. Elas podem 
ser feitas na Avenida Vicen-
te Machado,1.643, no Batel. 

O curso é gratuito e tem 
duração de três meses. As au-
las acontecem à noite, com 
início no dia 29 de julho.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3242-2512.   METRO CURITIBA

Festa Junina. 
Lar Escola 
promove 
evento

Acontece amanhã e na 
quinta-feira o Super Ba-
zar promovido pela Asso-
ciação  de Amigos do HC 
(Hospital de Clínicas) e 
pela ONG Wizo-PR. Serão 
vendidos produtos como 
roupas, calçados, bolsas e 
artigos para o lar. 

O evento acontece das 9h 
às 19h, na rua Agostinho de 
Leão Junior, 336, próximo à 
Igreja do Perpétuo Socorro. 

 METRO CURITIBA

Amanhã. 
Amigos do HC 
fazem bazar

Aulas vão capacitar guias
| RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO CURITIBA

Pavimentação entre Irati e 
São Mateus do Sul é estudada
O Governo do Estado anun-
ciou ontem o início das ava-
liações para a pavimentação 
de 47 quilômetros de estrada 
de chão da PR-364, entre Irati 
e São Mateus do Sul, nos Cam-
pos Gerais. A partir da próxi-
ma segunda-feira, técnicos co-
meçam a levantar onde serão 
construídas pontes, terceiras 
faixas e acessos rodoviários.

A previsão é que o proje-
to fique pronto até o início 
de 2014, conforme contra-

to, mas o DER vai pedir agi-
lidade da empresa. 

A pavimentação é espera-
da há mais de 50 anos pela po-
pulação, segundo o governo. 
“Ela reduzirá em mais da me-
tade a distância entre as duas 
cidades, cujo traçado supera 
os 100 quilômetros. Além dis-
to, abre uma alternativa de li-
gação entre duas importantes 
rodovias – BR-153 e BR-476 –, 
ajudando no desenvolvimen-
to da região”, explica o secre-

tário de Infraestrutura e Lo-
gística, José Richa Filho. 

O projeto também vai per-
mitir melhor escoamento da 
safra, facilitará o deslocamen-
to de quem vem do Rio Gran-
de do Sul e de Santa Catarina 
e o acesso a sistemas viários 
em direção a Foz do Iguaçu, 
São Paulo, Curitiba e Porto de 
Paranaguá. Algumas distân-
cias serão reduzidas em 100 
quilômetros, segundo o Go-
verno.  METRO CURITIBA

As 200 pessoas que deixaram 
telefone ou e-mail quando vi-
sitaram, em março, a réplica 
da CCO (Central de Controle 
Operacional) montada na Rua 
XV de Novembro estão sendo 
convidadas pela Urbs para co-
nhecer a sede da central. 

De lá, operadores e fis-
cais acompanham em tem-
po real o que acontece no 
trânsito, nos ônibus, termi-
nais e estações-tubo. As pri-
meiras visitas acontecem ho-
je e amanhã.  METRO CURITIBA

Aberto para quem visitou a réplica na 
XV de Novembro | CESAR BRUSTOLIN/SMCS

Trânsito. CCO está aberta 
para visitação pública

Acontece no sábado o arraial 
do Lar Escola Dr. Leocádio Jo-
sé Correia, das 10h30 às 18h, 
na Rua Francisco Caron, 326. 
A entrada custa R$ 10 – crian-
ças até 5 anos não pagam.

A renda será doada para a 
campanha “Vamos fazer uma 
vaquinha”, em prol da cons-
trução do terceiro bloco do 
novo Lar Escola, que atende 
160 crianças.  METRO CURITIBA

Turismo. 
Curso de graça 
abre vagas“Não são só imóveis 

públicos que têm que 
cumprir sua função 
social mas também 
os privados que 
estão abandonados, 
lacrados, sem uso. 
Moradia é direito, e não 
mercadoria.” 
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA, 
PRESIDENTE DA UNMP

CAMILA
CASTRO 
METRO CURITIBA

A sugestão da UNMP é que 
os governos comecem loca-
lizando os proprietários dos 
domicílios. “Não consegui-
mos detectar quem é o do-
no, mas o governo pode lo-
calizá-lo para fazer com que 
ele cumpra a função social 
do imóvel, seja por meio de 
multa ou IPTU progressivo, 
por exemplo”, coloca a pre-
sidente Maria das Graças.

Ela ainda argumenta que 
“é mais barato” atender à de-
manda a partir dos domicí-
lios vagos do que regularizar 
áreas ocupadas irregularmen-
te. “Quando se realoca pes-

soas é preciso criar a infraes-
trutura na área”, diz.

Por meio de sua assesso-
ria, a Cohab informou que 
não comentaria o assunto.  

 METRO CURITIBA

Governo deveria tentar 
localizar os proprietários Direito à 

moradia é 
discutido 
A visita de ontem a imó-
veis vagos faz parte do 2º 
Módulo da Escola Latino-
-americana de Autoges-
tão Popular, promovido 
pela Selvip (Secretaria 
Latino-Americana de Mo-
radia Popular), UNMP e 
UMP-PR até 16 de junho. 
Participam cerca de 80 
pessoas de cinco países, 
discutindo direito à mo-
radia.  METRO CURITIBA

América Latina

17ª
cidade mais desigual do mundo. 
Assim Curitiba foi apresentada 
no relatório da ONU sobre 
Assentamentos Humanos, 
apresentado em 2010 no Fórum 
Urbano Mundial, segundo 
informou a UNMP.
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O licenciamento vencido é a 
principal infração cometida 
pelos motoristas de Curiti-
ba que são parados em blit-
ze, de acordo com dados do 
Bptran (Batalhão de Polícia 
de Trânsito). De janeiro a 
maio, 1.855 pessoas foram 
multadas pela irregularida-
de. Em todo ano passado, fo-
ram 2.975 condutores. 

“As pessoas reclamam 
na grande maioria que não 
têm saldo para quitar ou 
alegam esquecimento”, co-
menta o porta-voz do Bp-
tran, tenente Ismael Veiga. 

De acordo com o tenente,  
em todas as operações reali-
zadas é verificada a questão 
do licenciamento. “Primei-
ro fazemos a abordagem po-
licial, depois a verificação 
da documentação e, na se-
quência, fazemos o teste do 
bafômetro”, explica. 

Com a intensificação das 
blitze, em função do maior 
rigor da Lei Seca, a tendên-
cia é que o número de mo-
toristas autuados pela falta 
de licenciamento diminua. 
“As pessoas sabem que há 

mais operações e agora vão 
tomar mais cuidado e ficar 
mais atentas. Isso não quer 
dizer que as pessoas antes 
estavam pagando menos 
e sim é o reflexo da nova 
lei”, afirma. 

Punição
O não pagamento do li-
cenciamento é uma infra-
ção considerada grave. De 
acordo com o Detran-PR 
(Departamento de Trânsito 
do Paraná), são cinco pon-
tos na carteira de habilita-
ção, remoção do veículo e 
aplicação de multa no va-
lor de R$ 127,50. 

Primeiro lugar. De janeiro a maio, foram emitidas 1.855 infrações pelo não pagamento do 
documento e do IPVA. Falta de dinheiro e esquecimento são os motivos mais alegados

É a 13ª infração mais cometida pelos curitibanos, segundo o Detran  | RODRIGO F/METRO

Falta de licenciamento 
é o principal problema 
encontrado nas blitze

LINA
HAMDAR 
METRO CURITIBA 

Operações terão foco educativo
A partir de sexta-feira, o 
foco das blitze na cida-
de serão muito mais edu-
cativas do que fiscaliza-
tórias, segundo o Bptran. 
A média de operações se-
rá de três por dia em um 
ação conjunta do Bata-
lhão, com o Prefeitura e 
também com membros da 
Academia do Guatupê.

“Os alunos da academia 
vão fazer visitas nas casas 
noturnas, locais que ven-
dem muita bebida alcoóli-
ca,  para fazer contato com 
os frequentadores e orien-
tá-los de que se beberem 
não dirijam ou chamem 
um táxi ou algum conheci-
do para buscar”, adianta o  
oficial de planejamento do 
Bptran, capitão Omar Bail.

As blitze também pas-
sarão a ser feitas durante o 
dia. “O condutor vai se depa-
rar com simulações de aci-
dentes. Logo à frente, eles 
serão abordados na nossa 

operação, onde será explica-
do o perigo de dirigir sob o 
efeito de bebida e serão en-
tregues folders”, conta. 

Segundo o capitão, ha-
verá uma intensificação, 
principalmente de quin-
ta-feira a sábado. No do-
mingo, a novidade serão 
as operações entre as 15h e 
21h. “É o período após o al-
moço com a família, quan-
do as pessoas saem depois 

de fazerem uso de bebida 
ou vão aos parques e tam-
bém ficam alcoolizadas”, 
comenta o capitão. 

O trabalho será espa-

lhado por vários bair-
ros da capital e um mes-
mo local poderá ter a blitz 
mais de uma vez por dia.
  METRO CURITIBA 

Cope realiza ação 
ostensiva para 
prender quadrilha

O Cope (Centro de Ope-
rações Policiais Especiais) 
realizou no final da tarde 
de ontem uma operação 
ostensiva na região Cen-
tral de Curitiba. O foco 
da ação era prender uma 
quadrilha de assaltantes. 
O balanço final da opera-
ção deve ser divulgado ho-
je.  METRO CURITIBA 

Guarda Municipal

Módulo  Móvel é 
instalado hoje
A Guarda Municipal vai 
instalar hoje, às 8h, o 
módulo móvel itinerante 
na Praça Carlos Gomes. 
Ele ficará lá por 15 dias. 

 METRO CURITIBA

Homem que 
abusou de 
cobradora é preso

Jorge Luís da Souza Alves, 
de 23 anos, foi preso por 
policiais da Delegacia de 
Furtos e Roubos de Curiti-
ba por abusar sexualmen-
te de uma cobradora de 
ônibus no dia 14 de maio. 
Ele roubou o dinheiro da 
estação-tubo e depois obri-
gou a mulher, sob ameaça 
de uma tesoura, a ir para 
um banheiro público, on-
de ocorreu o abuso. 

De acordo com a polí-
cia, Alves confessou a au-
toria de pelo menos 40 as-
saltos a estações-tubo e a 
duas farmácias. Ele colo-
cava a mão por dentro da 
roupa para simular estar 
armado ou utilizava uma 
tesoura como arma para 
praticar os crimes. 

 METRO CURITIBA 

Criminoso Região Central

Um caminhão do tipo 
munck caiu no cais do Por-
to de Paranaguá, ontem por 
volta das 9h da manhã, de-
pois que uma fita ficou pre-
sa entre o veículo e o rebo-
cador, puxando o caminhão 
para dentro da água. 

 De acordo com infor-
mações da Administra-
ção dos Portos de Parana-
guá e Antonina,   a empresa 
Wilson&Sons contratou a 
empresa Semape para fa-
zer o serviço de entrega de 
cinco tambores de óleo lu-
brificante e uma escada  pa-
ra um de seus rebocadores 
quando aconteceu o aciden-
te, no berço 205 do Porto. 

O motorista, ao perce-
ber o problema, saltou do 

caminhão e teve ferimen-
tos leves.

Uma sindicância foi aber-
ta para apurar as responsa-
bilidades.   METRO CURITIBA 

Caminhão foi retirado por volta das
17h de ontem | NÁJIA FURLAN/ APPA

Acidente. Caminhão  
afunda no cais do 
Porto de Paranaguá

Um levantamento do Grupo 
Banco do Brasil  E MAPFRE 
sobre o comportamento dos 
segurados em Curitiba no 
primeiro quadrimestre deste 
ano aponta que das 1.540 co-
lisões registradas e atendidas 
pelo P.A.R.E. (Posto de Aten-
dimento Rápido Especializa-
do), 20% (385 casos) acontece-
ram nas quartas-feiras.

Em segundo lugar estão as 

sextas-feiras com 313 aciden-
tes. O período mais perigoso, 
de acordo com os dados, é o 
horário comercial, que con-
centra 62% das ocorrências. 
Foram 1.035 batidas nos últi-
mos quatro meses. 

Quanto ao perfil, as mu-
lheres se envolveram em 361 
colisões, enquanto que os 
homens em 1.179. 

 METRO CURITIBA 

Seguro. Maioria dos 
acidentes acontece 
nas quartas-feiras

Ideia é conscientizar os motoristas dos riscos de dirigir embriagado | RODRIGO F./METRO

314
blitze foram realizadas de 
janeiro a maio deste ano em 
Curitiba, de acordo com o 
Batalhão de Polícia de Trânsito.

“Queremos mudar o 
modo de pensar dos 
motoristas. Que eles 
deixem de beber e em 
seguida dirigir por 
saberem do risco que 
estão correndo, e não 
porque a polícia está 
nas ruas.”
CAPITÃO OMAR BAIL, OFICIAL DE 
PLANEJAMENTO DO BPTRAN



CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013
www.readmetro.com {FOCO}        |05|◊◊

Área tem vegetação nativa, diz MP | RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO CURITIBA

Justiça barra corte de 
árvores no Bom Retiro
A 6ª Vara da Fazenda Públi-
ca de Curitiba determinou 
ao município de Curitiba que 
não autorize corte de vegeta-
ção e canalização de curso de 
água no terreno que abrigava 
o antigo Hospital Psiquiátrico 
do Bom Retiro. A determina-
ção também  é para que seja 
proibida qualquer outra inter-
venção na áreas de preserva-
ção permanente no local.

A decisão atendeu a ação 
da Promotoria de Proteção 
ao Meio Ambiente de Curiti-
ba contra o município, a Fe-
deração Espírita do Paraná, IP 
11 Empreendimentos Imobi-
liários e Investpark Adminis-
tração e Participações. A Pro-
motoria apura o caso desde 
outubro do ano passado. 

Segundo o Ministério Pú-
blico, a Federação Espíri-
ta do Paraná, ex-proprietá-

ria do imóvel, vendeu a área 
para a IP 11 Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. e para 
a InvestPark Administração 
e Participações  Ltda. A for-
ma de pagamento foi dividi-
da em duas, uma mediante 
dinheiro e outra mediante a 
entrega de edifício corpora-
tivo de uso não residencial.

O juiz Marcelo Mazza-
li diz que, apesar do empe-
nho do autor da ação em 
impedir que o hospital fos-
se demolido, por se tratar 
de patrimônio cultural, a 

Comissão de Avaliação de 
Patrimônio Cultural autori-
zou a demolição. Mas a Pro-
motoria argumenta que há 
riscos na construção, pelo 
fato de o imóvel estar sobre 
uma área de preservação 
permanente, além de haver 
no local um bosque de ve-
getação nativa.

A assessoria de imprensa 
das empresas citadas infor-
mou ao Metro que a direção 
não irá se pronunciar sobre o 
assunto por enquanto. 
  METRO CURITIBA

Na Nilo Peçanha. Decisão determina que Prefeitura também 
não dê autorização para canalização de córrego no local

Curitiba coloca no PAC 2 
construção de 32 creches
A Prefeitura de Curitiba 
anunciou ontem que colo-
cou no Programa ProInfân-
cia – PAC 2, do governo fe-
deral, a construção de 32 
novas creches na cidade.  Os 
CMEIs (Centros Municipais 
de Educação Infantil), nome 
oficial das creches, atendem 
crianças de 0 a 5 anos.

Nos últimos dois anos, 
22 projetos haviam sido ins-
critos no programa federal, 
mas apenas 17 atendiam 

aos critérios do governo fe-
deral. A atual administração 
fez um esforço para pleitear 
novos recursos e em apenas 

quatro meses identificou lo-
tes e elaborou mais 15 pro-
jetos de CMEIs, que foram 
cadastrados no Proinfância.

A expectativa da Prefei-
tura, com as 32 creches é 
abrir aproximadamente 6 
mil vagas, diminuindo a de-
manda reprimida. Outros 
investimentos próprios se-
rão realizados nessa área, 
segundo  a administração 
municipal. 

 METRO CURITIBA

Pós-graduação 
da UFPR lança 
revista científi ca
A Pós-Graduação em En-

genharia de Produção da 
UFPR lança no dia 24 a re-
vista científica do curso. 
O primeiro número da 
Relainep, Revista Latino-
-Americana de Inovação e 
Engenharia de Produção 
apresenta assuntos como 
a avaliação da acessibili-
dade das funções de pri-
vacidade no facebook de 
pessoas com deficiência 
visual.  METRO CURITIBA

Evento debate 
fi m do uso de 
amianto
Os Ministérios Público do 
Paraná e do Trabalho e 
a  Secretaria do Trabalho 
promovem o evento “Mu-
nicípios pelo Banimento 
do Amianto - Encontro de 
Municípios para Fortaleci-
mento da Agroecologia - 
Captação de Recursos para 
a Produção de Alimen-
tos Orgânicos”. Será hoje 
e amanhã, das 9h às 18h, 
nos Centro de Convenções 
de Curitiba.  METRO

Trabalho Engenharia

Curitiba atingiu no primeiro 
dia da vacinação contra a po-
liomielite 66,8% da meta es-
tipulada para a campanha, 
que prossegue até o dia 21 
de junho. Foram vacinadas 
no sábado 65.504 crianças, 
de um total de 98 mil crian-
ças com idade entre seis me-
ses e cinco anos que formam 
o público-alvo da campanha. 

 METRO CURITIBA

Antipólio. 
Vacinação vai 
até dia 21

No primeiro dia foram vacinadas 65 mil crianças | CESAR BRUSTOLIN / SMCS

Prefeitura indicou 32 terrenos para construção dos CMEIs| JAELSON LUCAS / SMCS

“Se é lícito que particulares efetuem compra e venda 
entre si, lícito não é demolir patrimônio com valor 
histórico e cultural passivo de declaração de unidade de 
interesse e preservação.”

SÉRGIO LUIZ CORDONI, PROMOTOR DE JUSTIÇA

6 mil
vagas deverão ser criadas com 
a construção dos novos Centros  
Municipais de Educação Infantil 
na cidade.

Identidade

Mais 283 animais 
recebem 
microchips
Foram colocados micro-
chips em 283 animais na 
última feira Amigo Bicho, 
realizada no sábado pas-
sado no Parque Barigui. A 
implantação dos chips é 
gratuita e vem sendo feita 
ao longo do ano pela Pre-
feitura. De janeiro até ago-
ra, foram colocados chips 
em mais de 600 animais. 
Os chips têm informações 
sobre a identificação do 
animal e seu dono   METRO
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Análise. Novos TRFs serão 
caros e ineficientes, 
aponta estudo do Ipea
A criação de quatro novos 
TRFs (Tribunais Regionais 
Federais) teria um custo ele-
vado, não melhoraria o aces-
so à Justiça e ainda poderia 
deixar a estrutura ociosa, se-
gundo estudo divulgado on-
tem pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada). Por ano, os TRFs do 
Amazonas, da Bahia, de Mi-
nas Gerais e do Paraná - cria-
dos pela PEC 73 promulga-
da na semana passada pelo 
Congresso - teriam um custo 
de R$ 922 milhões.

O valor representaria um 
aumento de 59% nos custos 
de funcionamento dos cinco 
TRFs do país, que hoje exi-
gem R$ 1,57 bilhão por ano. 
“Em suma, o que a emenda 
faz é reproduzir ou multi-
plicar a ineficiência através 

da criação de novos órgãos”, 
conclui o estudo.

A despesa foi calculada 
com base no custo de cada 
processo em tramitação ho-
je na Justiça de primeira ins-
tância. O estudo alerta que a 
mudança não melhoraria a 
eficiência em processos jul-
gados. O TRF-1, que julga ca-
sos de 13 Estados e do Dis-
trito Federal, transferiria, 
por exemplo, 60% da carga 
de trabalho para os demais 
tribunais.

Haveria distorções tam-
bém quanto ao volume de 
processos: 700 mil para o 
TRF-7, de Belo Horizonte, 
contra 27,5 mil no TRF-9, de 
Manaus. Cada novo tribunal 
deveria ter entre 7 e 20 de-
sembargadores para julgar a 
demanda.  METRO BRASÍLIA

Pela primeira vez desde o lan-
çamento da segunda edição 
do PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento) - em 
janeiro de 2011, o governo 
conseguiu concluir mais da 
metade das obras previstas. 
Segundo balanço do Minis-
tério do Planejamento divul-
gado ontem, 54,9% das obras 
previstas foram concluídas, a 
um custo de R$ 388,7 bilhões.

É um crescimento de 
18,4% na comparação com o 
dado apresentado em janeiro. 
Segundo o governo, 88% das 
obras já foram concluídas ou 
estão em ritmo adequado; 9% 
estão em atenção; e 3% estão 
em nível preocupante.

A meta do PAC 2 é inves-
tir R$ 958,9 bilhões até o 
fim do próximo ano. Segun-
do o governo, o investimen-
to geral alcançou R$ 557,4 
bilhões, correspondente a 
56,3% do total. O financia-
mento habitacional puxou 
o desembolso recorde, com 
R$ 178,8 bilhões. O progra-
ma Minha Casa Minha Vi-
da utilizou R$ 46,3 bilhões 
e entregou 1,2 milhão de re-
sidências populares e tem 
2,4 milhões com contratos 
assinados, mas ainda não 
concluídas.

Na área social, o balan-
ço revela atraso nas obras de 
construção de creches. Até 
o  momento, 3.123 escolas 
de pré-escola foram construí-
das em 1.606 municípios. A 
promessa da presidente Dil-
ma Rousseff é a construção 
de 6 mil creches até o fim de 
2014. “Nós queremos acelerar 
as obras”, garantiu o minis-
tro interino da Educação, José 
Henrique Paim, citando o uso 
do RDC (Regime Diferenciado 
de Contratação), que permite 
obras sem licitação.

Manobra
Para manter as obras em rit-
mo adequado, o governo tem 
revisto os cronogramas. É o 
caso, por exemplo, dos editais 
de concessão para as rodovias 
BR-040 e BR-116, em Minas 
Gerais. O edital do leilão que 

iria ser lançado em setembro 
foi adiado para novembro. 

Segundo o balanço do PAC 
2, 1.889 km de rodovias fo-
ram concluídas e 7.349 km 
ainda estão em obras.

Frequentemente adiado, o 
ínicio das obras para a cons-
trução do trem de alta velo-

cidade que ligará Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Campinas 
tem um horizonte. As empre-
sas interessadas no chamado 
Trem Bala deverão entregar 
as propostas até 13 de agos-
to. O leilão está marcado pa-
ra 19 de setembro. A intenção 
do governo é assinar os con-

tratos até 27 de fevereiro de 
2014. O investimento previs-
to é de R$ 33,2 bilhões, com a 
conclusão até 2019.

Infraestrutura. Balanço divulgado pelo governo mostra que 54,9% dos empreendimentos foram entregues entre janeiro de 2011 e abril de 2013

PAC 2 conclui pela 1ª vez 
mais da metade das obras

“Não 
podemos 
ser cobrados 
em seis 

anos pelo que não foi 
feito em 30.” 
MIRIAM BELCHIOR, MINISTRA 
DO PLANEJAMENTO

Ministro pede 
compreensão 
para canteiros 
de obras
O turista que desembarcar 
nas seis cidades-sede da Co-
pa das Confederações convi-
verá com canteiros de obras 
no caminho do estádio. Para 
o governo, o cenário não reve-
la falta de planejamento. “As 
pessoas vão chegar com aero-
portos e canteiros em obras, 
sim. Mas o sentimento será 
de que o Brasil está se prepa-
rando, cumprindo o dever de 
casa para a Copa do Mundo”, 
minimizou o ministro das Ci-
dades, Aguinaldo Ribeiro.

O governo considera que, 
a 12 meses para a Copa, as 
obras de mobilidade urba-
na estão ritmo adequado. Se-
gundo o balanço do PAC 2, 63 
obras terão R$ 8 bilhões em 
investimento para constru-
ção de metrôs, monotrilhos, 
veículos leves sobre trilhos 
(VLTs), BRT e corredores de 
ônibus. “Estaria constrangido 
se não tivessem as obras. Até 
porque o evento vai testar a 
preparação para a Copa”, dis-
se o ministro.  METRO BRASÍLIA

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

Abertura 
de propostas 
em 9 de julho

Ibama e Valec 
têm até 1° de 
julho dados 

sobre impactos 
ambientais

Publicação 
de nova 

licitação até 
13 de julho

Executar
28% do 

empreendi-
mento até 

30 de agosto

Atingir 87% 
das obras 

concluídas até 
30 de agosto

A prefeitura 
deverá definir 

a operação
do sistema até 
30 de agosto 

Executar 
contratos e 

concluir obras 
nas margens 
e nas bacias

OS GARGALOS DO PAC 2
Obras em diversos setores têm provocado preocupação do governo. 
Confira alguns empreendimentos com status de atenção ou preocupante

OBRA

SETOR

INVESTIMENTO

PROBLEMA

PROVIDÊNCIAS

PRAZO DE 
CONCLUSÃO

*31 DE JULHO PARA CONTRATOS E 30 DE OUTUBRO DE 2014 PARA DEMAIS OBRAS

RODOVIAS FERROVIAS AEROPORTOS ENERGIA SANEAMENTO 
BÁSICO

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

RECURSOS 
HÍDRICOS

Arco 
Rodoviário  

do Rio de 
Janeiro

Ferrovia de 
integração 

Leste/Oeste  
Caetité-
Barreiras

Terminal 
de cargas 

do aeroporto 
Salgado Filho 

(RS)

Usina 
Hidrelétrica

de Belo
Monte

Esgotamento 
sanitário

na Baixada 
Santista

Implantação 
do sistema de 
abastecimento 

de água de 
Manaus (AM)

Transposição 
do Rio São 
Francisco - 
Eixo Leste

e Norte

R$ 742,2 MI 
entre 2011 

e 2014

R$ 3,1 BI 
entre 2011

e 2014

R$ 137,2 MI 
entre 2011

e 2014

R$ 21 BI 
entre 2011

e 2014

R$ 103 MI 
entre 2011

e 2014

R$ 34,7
MILHÕES 

R$ 4,4
BILHÕES 

31/12/2016 30/12/2014 14/1/2015 30/1/2019 30/8/2013 31/7/13 E 
30/10/2014*

87% ATÉ 
30/8/2013

Licitação 
precisou ser 

refeita

Obra suspensa 
pelo TCU por 

irregulari-
dades técnicas

Restrição para 
os estudos 

geológicos para 
a fundação do 

pátio

Apenas 4% 
das obras 

foram feitas 
este ano

Ritmo lento na 
execução das 

obras devido à 
paralisação de 

contratos

Ainda está 
indefinido o 
responsável 

pela operação 
do sistema

Dificuldade na 
desapropri-

ação de terras 
e falta de 

contratação

Condenado a 13 anos de pri-
são, o deputado Natan Dona-
don (PMDB-RO) deverá ter o 
destino definido ainda no pri-
meiro semestre. A ministra 
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) Carmen Lúcia, relatora 
do caso, liberou ontem o vo-
to sobre o recurso apresenta-
do pela defesa do parlamen-
tar pedindo a anulação da 
sentença. 

A previsão é de que o ple-
nário do STF faça o julgamen-
to antes do recesso parlamen-
tar, que começa no dia 27. 
Caso a pena seja mantida, Do-
nadon será o primeiro parla-
mentar preso no exercício do 
mandato.

Ele é acusado de comandar 
um esquema de fraudes em li-
citações de R$ 8,4 milhões 
quando era diretor da Assem-

bleia Legislativa de Rondônia, 
na década de 1990. A defesa 
diz que a função dele era bu-
rocrática e justifica ainda que 
a Constituição só permite pri-
são de parlamentar em fla-
grante.  METRO BRASÍLIA

Natan Donadon foi condenado em 
2010 | DAVID RIBEIRO/AGÊNCIA CÂMARA

Donadon. Ministra conclui 
voto e recurso contra 
deputado irá a julgamento

Estudantes fazem ‘saiaço’
Um grupo de 80 alunos do Colégio Bandeirantes, em São 
Paulo, foram de saia ontem em protesto contra a decisão da 
escola de impedir que um estudante ficasse na escola vestido 
de saia. A escola disse que temia que o aluno fosse agredido 
| RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS
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O dólar encerrou em alta 
frente ao real ontem, ape-
sar de o Banco Central ter 
atuado duas vezes no dia 
para segurar a valorização 
da moeda. A divisa fechou 
em alta de 0,71%, cotado a 
R$ 2,1479 na venda reagin-
do às maiores expectativas 
de redução do estímulo mo-
netário pelo Federal Reser-
ve depois que a Standard & 
Poor’s melhorou a perspec-
tiva do rating do país.

Na máxima da sessão de 
ontem, pouco antes da pri-
meira intervenção do BC, a 
moeda a norte-americana 
chegou a atingir R$ 2,1600 
pela primeira vez desde 
abril de 2009. Para especia-
listas, as intervenções indi-
cam que o patamar de R$ 
2,16 é uma barreira técnica 
importante, mas ainda é ce-
do para identificá-la como 
um novo teto defendido pe-
la autoridade monetária.

A última vez que o BC fez 
dois leilões de swap num 
mesmo pregão foi dia 26 de 

dezembro, quando a moeda 
rondava R$ 2,08.

Na semana passada, o go-
verno anunciou o corte no 
IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras) para os es-
trangeiros que aplicam em 
renda fixa no país. A medida 
atrai mais investimentos em 
dólar para o Brasil. No acu-
mulado do ano, a valoriza-
ção já chega a 5,05%.

 O dólar vem ganhando 
força no mundo todo devi-
do a perspectivas de que o 
Federal Reserve, banco cen-
tral dos Estados Unidos, co-
mece a diminuir seu progra-
ma de estímulo monetário.  
A S&P melhorou ontem a 
perspectiva do rating dos 
Estados Unidos para “está-
vel” ante “negativa”.  METRO

Câmbio. Moeda norte-americana terminou ontem com valorização de 0,71%, cotada a 
R$ 2,147. Durante a sessão, divisa atingiu R$ 2,16 pela primeira vez desde abril de 2009

Para conter alta, BC fez duas atuações no mercado | RODOLFO BUHRER/FUTURA PRESS

BC faz dois leilões 
em um dia, mas 
dólar fecha em alta

“É a maior mudança do iOS 
desde a chegada do iPho-
ne”, disse Tim Cook, CEO da 
Apple, ao anunciar ontem a 
nova versão do sistema ope-
racional da companhia. O iOs 
7 estará disponível “no outo-
no” (primavera no Brasil) a 
partir do iPhone 4, do iPad 2 
e iPods Touch de 5ª geração.

Após seis anos, o novo 
sistema da Apple tem modi-
ficações na tela de bloqueio 
do iPhone. Não há mais a 
barra para destravar o ce-
lular, e apenas uma men-
sagem pedindo para desli-
zar o dedo para a direita, e 
a central de notificações do 
sistema vai estar disponível 
mesmo com a tela bloquea-
da, assim como o painel do 
Control Center. A novidade 
é uma barra de tarefas com 
controle de brilho, volume, 

Bluetooth, lanterna e mo-
do avião, que é exibida na 
tela de bloqueio e na barra 
de notificações, assim como 
no Android. Além disso, to-
dos os aplicativos pré-insta-
lados do iPhone, iPad e iPod 
Touch foram redesenhados.

A empresa também apre-
sentou um novo serviço de 
músicas gratuito por strea-
ming, o iTunes Radio, que 
permite criar listas. O servi-
ço é gratuito e exibirá anún-
cios para usuários que não 
são assinantes do iTunes. 

iPhone 5 na Apple Store
A loja virtual Apple Store 
começou a vender o iPhone 
5 sem contratos com opera-
doras no Brasil. O valor do 
aparelho pode chegar a até 
R$ 2.999, na versão de 64 
Gbytes.  METRO

Tecnologia. iPhone e 
iPad ganham novo 
sistema operacional

Craig Federighi, executivo da Apple, apresenta o iOS 7 | STEPHEN LAM/REUTERS

Analistas de instituições fi-
nanceiras consultados pe-
lo BC (Banco Central) ele-
varam pela segunda vez 
seguida a projeção para a ta-
xa básica de juros ao final 
do ano. A expectativa subiu 
de 8,5% para 8,75% ao ano. 

Se a projeção for confir-
mada, a poupança voltará a 
render 0,5% ao mês, ou 6,17% 
ao ano, mais TR (Taxa Refe-
rencial). Hoje, com a Selic em 
8% ao ano, o rendimento da 
nova poupança é de 0,45% ao 
mês, ou 5,6% ao ano.

Isso ocorre porque o go-
verno federal alterou as re-
gras de rentabilidade da ca-
derneta em maio do ano 
passado. Depósitos feitos 
até 3 de maio de 2012 per-
manecem com a remunera-
ção fixa de 0,5% ao mês mais 
TR. Já as aplicações feitas a 

partir de 4 de maio passa-
ra a render 70% da taxa Se-
lic mais TR, mas só quando 
a taxa básica for igual ou in-
ferior a 8,5% ao ano.

Vantagem sobre os fundos
Com mesmo rendimento 
dos depósitos antigos, a pou-

pança amplia sua vantagem 
sobre os investimentos de 
renda fixa. Os fundos só ba-
tem a caderneta somente pa-
ra prazos acima de 12 meses 
e com taxa de administra-
ção de 0,5% ao ano, ofereci-
da apenas para investimen-
tos mais elevados.  METRO

Poupança pode voltar 
a render 0,5% ao mês

6,17% 5,60% 5,74% 5,19%
6,14%6,17% 6,17% 6,28% 5,79%

6,74%

COMO PODE FICAR Ganho das aplicações

FU
N

D
O

RE
N

D
IM

EN
TO

 E
M

 1
2 

M
ES

ES

VELHA 
POUPANÇA*
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POUPANÇA*

CDB 90% 
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FUNDO DI 
COM TAXA 
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TESOURO 
DIRETO**

*TR (TAXA REFERENCIAL) IGUAL A ZERO **NÃO CONSIDERA CUSTO DA CORRETAGEM
FONTE: SAMY DANA, PROFESSOR DA FGV    

 8% AO ANO (HOJE)SELIC >>  8,75% AO ANO

As lojas podem ganhar  
um ano para se adaptar à 
lei federal que prevê que 
elas informem, na no-
ta fiscal, os impostos pa-
gos pelo consumidor. A Lei 
12.741/2012 entrou em vi-
gor ontem, mas, no pri-
meiro ano, quem descum-
prir as regras não deve ser 
multado, apenas orientado 
pelos Procons.

A ampliação do prazo 
era uma demanda de asso-
ciações que representam o 
comércio. O Ministério da 
Casa Civil informou ontem 
que a proposta de amplia-
ção do prazo será encami-
nhada ainda nesta semana 
para o Congresso. Na práti-
ca, porém, a medida já está 
valendo.

Caberá à Secretaria da 
Micro e Pequena Empre-
sa da Presidência da Repú-

blica coordenar o processo 
de elaboração da proposta 
de regulamentação da lei e 
sua fiscalização. A multa é 
de até R$ 6 milhões.  METRO

Detalhamento da nota entrou em
vigor ontem | PITON/A CIDADE/FUTURA PRESS

Tributo na nota. Aplicação de 
multa pode demorar um ano

5,05%
já é a valorização do dólar 
frente ao real neste ano. 

R$ 90 milhões

Lotéricas recebem 
apostas da Quina 
de São João  

As lotéricas já estão re-
cebendo as apostas para 
a Quina de São João, que 
terá o sorteio realizado 
no próximo dia 24 de ju-
nho. A previsão é que o 
prêmio principal seja de 
R$ 90 milhões.  METRO

Aquisição

Com a Seara, JBS 
passa a liderar o 
mercado de aves

A compra da Seara, divi-
são da Marfrig, levará a 
JBS à liderança no merca-
do global de aves. A JBS 
passará a ter uma capaci-
dade de abate diário de 12 
milhões de aves.  METRO
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A revelação da existência do 
Prism, o programa do go-
verno norte-americano de 
monitoramento de e-mails, 
abalou líderes europeus.

O ministro de Relações 
Exteriores do Reino Unido, 
William Hague, teve de dar 
explicações ao parlamento 
sobre as parceiras da inteli-
gência do país com os nor-
te-americanos. Hague ne-
gou que os dados pessoais 
dos britânicos tenham sido 
violados.

“Essa é uma acusação 
sem fundamentos”, disse. 
“Qualquer informação ob-
tida por nós dos Estados 
Unidos é submetida às sal-
vaguardas e ao controle 
apropriados do Reino Uni-
do”, garantiu.

Na Alemanha, um por-
ta-voz da chanceler Angela 
Merkel disse que a manda-
tária vai questionar o pre-
sidente americano sobre o 
assunto. Merkel e Barack 
Obama se reúnem na sema-
na que vem, em Berlim.

Autoridades da União Eu-
ropeia também manifes-
taram descontentamento 

com a vigilância. O gover-
no dos EUA se negou a co-
mentar a investigação que 
está sendo feita sobre o va-
zamento do Prism.

O porta-voz da Casa Bran-
ca, Jay Carney, limitou-se a 
dizer que Obama estaria dis-
posto em modificar o pro-
grama, caso a opinião pú-

blica assim desejasse. “Essa 
não é”, ponderou, “a ma-
neira pela qual ele esperava 
que o debate ocorresse.”

Fuga?
O Prism foi revelado por Ed-
ward Snowden, 29, um ex-
-agente da CIA que traba-
lhava para a NSA (sigla em 

inglês para Agência Nacio-
nal de Segurança).

De acordo com o jornal 
“Washigton Post”, Snowden 
teria deixado ontem o ho-
tel onde estava hospedado, 
em Hong Kong. Uma funcio-
nária confirmou a estadia, 
mas se negou a dizer por 
quanto tempo ele permane-

ceu no local.
Nos EUA, Snowden acu-

mula uma legião de críticos e 
apoiadores. Deputados repu-
blicanos pediram a extradi-
ção do jovem, algo que seria 
possível devido a um acordo 
de 1998 do governo dos EUA 
com Hong Kong -- isso se ele 
ainda estiver na ilha.

Entre os defensores do 
ex-agente da CIA, está o  cria-
dor do WikiLeaks, Julian As-
sange. “Ele é um herói que 
expôs um dos maiores even-
tos na década: a criação de 
um sistema de vigilância em 
massa”, disse, em entrevista 
a “Sky News”.   METRO

Privacidade. Escândalo de monitoramento de e-mails nos EUA abala líderes no velho continente. Autor das denúncias pode ser extraditado

Em Nova York, homem segura cartaz de apoio ao jovem que revelou o programa  | MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Crise respinga na Europa

Edward Snowden teria deixado o 
hotel | DIVULGAÇÃO

Vazamento 
provoca 
debate interno 
Heróico ou criminoso, o 
vazamento deu origem 
a um intenso debate nos 
EUA. Legisladores e enti-
dades de defesa das liber-
dades civis questionam o 
Ato Patriota, a lei que deu 
novos poderes às agências 
de inteligência depois do 
11 de Setembro.

“Essa é a lei, mas a ma-
neira como ela vem sen-
do interpretada realmente 
tem me preocupado”, afir-
mou o senador democrata 
Mark Udall à rede ABC.

Por outro lado, um ex-
-funcionário da NSA disse 
que a análise dessas infor-
mações foi essencial para 
as investigações. “Se um 
terrorista conhecido no Iê-
men liga para alguém nos 
EUA, o que acontece de-
pois?”, questionou.  METRO

Ato Patriota na berlinda

Mandela permanece na UTI
Internado desde sábado na 
UTI de um hospital de Pretó-
ria, capital da África do Sul, o 
ex-presidente Nelson Mande-
la, 94, segue em estado gra-
ve. Ele sofre complicações de 
uma infecção pulmonar.

A mulher do líder político, 
Graça Machel, cancelou uma 
viagem a Londres para ficar 
com o marido no hospital. A 
filha mais velha de Mandela, 
Zenani Mandela-Dlamini, fru-

to de seu casamento com Win-
nie (como é conhecida sua ex-
-mulher), voltaria ontem da 
Argentina para a África do Sul.

O líder sul-africano rece-
beu a visita de Winnie no hos-
pital. Os dois se divorciaram 
em 1996, e ela, que também 
é ativista política, teceu du-
ras críticas profissionais e pes-
soais ao ex-marido.

Mandela -- ganhador do 
prêmio Nobel da Paz por sua 

luta contra o apartheid, o regi-
me de segregação racial -- tem 
um histórico de problemas 
respiratórios. As complicações 
são herança dos 27 anos em 
que ficou preso. Na cadeia, ele 
contraiu tuberculose.

No domingo, o jornal sul-
-africano “Sunday Times” pu-
blicou uma entrevista com 
um amigo de Mandela. An-
drew Mlangeni defendeu que 
“é hora de deixá-lo ir.”  METRO

Winnie, ex-mulher do líder político, 
visitou-o no hospital | STRINGER/REUTERS

Apreciador de um bom tan-
go, o papa Francisco acaba 
de ganhar uma canção do 
estilo em sua homenagem.

Gravada há alguns dias 
pela orquestra de José Co-
langelo, “Um tango para 
Francisco” traz referências 
do distrito de Flores, onde o 
cardeal  Jorge Mario Bergo-
glio nasceu.

Em sua juventude, Fran-

cisco chegou a dançar tango 
e é um grande admirador de 
músicos como Carlos Gardel 
e Julio Sosa. “Eu gosto muito 
do tango, é algo que me to-
ca muito por dentro”, disse 
o religioso, há alguns anos.

O tango do papa foi com-
posto por Enrique Bugatti. O 
autor, entretanto, faleceu na 
semana passada e não pode 
ver a obra musicada.  METRO

Homenagem. Papa 
ganha seu próprio tango
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ESPECIAL
+

O interesse em cozinhar me-
lhor para receber os amigos 
em casa, ou mesmo variar o 
cardápio cotidiano, tem leva-
do cada vez mais curitibanos 
às escolas de gastronomia.

Empresas como o Espa-
ço Gourmet e a Versadas são 
alguns dos empreendimen-
tos em culinária que apon-
tam crescimento de alunos, 
leigos e profissionais, nos úl-
timos anos.“É um filão que 
tem crescido bastante. Esta-
mos com as turmas cheias, 
não só as de cursos profissio-
nalizantes, mas também para 
o público que chamamos de 
‘curiosos’, que têm interesses 
específicos, do dia a dia”, afir-
ma o chef Rodrigo do Prado, 
sócio do Espaço Gourmet.

Prado conta que o inte-
resse por este tipo de culiná-

ria foi bastante sensível na 
última década. “Morei qua-
tro anos fora, trabalhando 
como chef nos Estados Uni-

dos. Quando voltei, Curitiba 
era outra, até o perfil cultu-
ral mudou”, relata.

Entre outros serviços, a  
Versadas oferece aulas com 
chefs reconhecidos, enco-
mendadas para amigos e 
grupos de executivos, com 
temas personalizados. “A 
procura vai desde um risoto, 
uma bacalhoada, até a cozi-
nha mediterrânea e india-
na”, conta Luciane Ramm, 
representante da empresa.

O investimento gira em 
torno de R$ 90 a R$ 250, va-
riando de acordo com os obje-
tivos do interessado. “Atende-
mos um grupo de executivos 
estrangeiros que desejam 
aprender a cozinhar as recei-
tas brasileiras e a fazer drin-
ques como a caipirinha”, diz. 

 METRO CURITIBA

Filão. Arte de bem receber leva profissionais de várias áreas a 
aprender a cozinhar. Aulas com chefs renomados ganham espaço

Chef Rodrigo do Prado em aula prática | DIVULGAÇÃO

O bom negócio das 
escolas de culinária

“O interesse do curitibano 
pela gastronomia mudou 
nos últimos anos. Está 
tão valorizado, que até 
parece outra cidade.”

RODRIGO DO PRADO, 
CHEF E SÓCIO DO ESPAÇO GOURMET

De hobby a profissão

“Temos alunos que 
nos procuram por 
hobby, mas que 

depois acabam se 
profissionalizando 

como chefs”.”
LUCIANE RAMM, DA VERSADAS
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Apostar em cores fortes 
de maquiagem é a tendên-
cia do outono/inverno des-
te ano, de acordo com a 
maquiadora Sandra Rosa-
ne Martins, consultora da 
marca de produtos Racco 
Cosméticos. 

“A proposta 2013 pa-
ra esta época do ano é de 
olhos e bocas bem mar-
cantes. E, inclusive, de 
usar os dois ao mesmo 
tempo”, afirma. 

Segundo ela, essa com-
binação não é somente pa-
ra sair à noite. “Pode ser 
usada normalmente duran-

te o dia também”, garante.
Para não errar na ho-

ra da produção, o Metro 
traz abaixo um passo a 
passo com várias dicas 
de como se maquiar 
corretamente seguin-
do o que está na moda.

Sandra diz que é 
possível ficar pronta 
em pouco tempo. “Dá 
para fazer tudo em 
oito, dez minutos”.

Batons e sombras fortes

LINA
HAMDAR 
METRO CURITIBA 

TÔNICO
Passar o produto para 
igualar o PH da pele. 
Em seguida, utilizar um 
creme na área dos olhos 
e outro dermolabial 
para disfarçar as linhas 
de expressão.

BASE 
Usar uma base que 
seja da cor da pele. 
Passar o produto em 
movimentos giratórios.

CORRETIVO
Passar o corretivo ao 
redor dos olhos para 
iluminar e dar um ar de 
‘descansada’. Também 
usar no centro do rosto 
e ao redor do nariz. 

PÓ
Dar uma pincelada 
concentrada circulando 
o rosto. O pó e a base 
também podem ser 
passados no pescoço 
para ficar uniforme com 
a cor do rosto.

SOBRANCELHA
Usar um lápis de 
sobrancelha para 
corrigir falhas 
e preencher as 
imperfeições. Com 
um pincel ou escova 
arrumar o desenho.  

LÁPIS
Para abrir o olhar, 
passar em cima do olho 
em formato côncavo 
esfumaçando com o dedo. 
Em seguida, passar no 
canto inferior e dar uma 
‘borradinha’ com a mão.

SOMBRA
A sugestão é a cor 
chumbo. Espalhar o 
produto de fora para 
dentro e cobrir também 
a parte abaixo dos olhos. 
Outra sugestão é passar 
um iluminar no canto. 

RÍMEL
Encaixar a máscara 
de cílios e pentear 
em cima e embaixo. 
A principal dica é 
caprichar mais no 
canto dos olhos. 

BATOM
Passar com um pincel por 
causa do acabamento. 
Usar cores marcantes 
escuras ou mais vivas, 
como o vermelho ou o  
laranja. Se sair à noite, usar 
junto um gloss incolor.

BLUSH
Optar por cores mais 
fechadas, próximas ao 
tom de pele. Passar 
com um pincel em 
movimento oval e 
sempre na diagonal.

1
2

3

4

5
67

8

9

10

Beleza. Tendência outono/inverno deste 
ano aposta em maquiagens que deixam 
os olhos e a boca bem marcantes

Cores fortes estão 
em evidência

Antes

Depois

Dica

Truque 
básico na 

manga
“É preciso manter a 

pele bem corrigida e 
hidratada. Os produtos 

básicos são base,  
corretivo, pó, rímel, 

blush e batom”, conta 
a maquiadora Sandra 

Rosane Martins.
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Josh Homme em Los Angeles no mês passado | KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

Seis anos de espera e, enfim, 
o Queens of the Stone Age 
lança seu sexto e aguardado 
disco, “…Like Clockwork”.

A produção pode ser con-
siderada um novo divisor na 
história de Josh Homme e sua 
banda. O primeiro momento 
se deu em 2002, com o acla-
mado “Songs For The Deaf”. 
Até então desconhecida, a 
banda entrou a partir de en-
tão no hall das grandes com 
clássicos como “Go With the 
Flow” ou “No One Knows”.

Com o novo álbum, parece 
que Homme busca, a seu mo-
do, recuperar esse clima perdi-
do ao longo dos últimos de 11 
anos e superar o lançamento de 
dois álbuns que pouco agrada-
ram (“Lullabies to Paralyze”, de 

Lançamento. 
Após seis anos 
sem álbum de 
inéditas, Josh 
Homme e sua 
banda retornam 
com o denso ‘...
Like Clockwork’, 
disco cheio de 
participações 
especiais

“...LIKE 
CLOCKWORK”

QUEENS OF THE 
STONE AGE
MATADOR 

US$ 9,99 (NO 
ITUNES)

2005, e “Era Vulgaris”, de 2007).
“…Like Clockwork” é um 

dos trabalhos mais bem aca-
bados do QOTSA. As cama-
das sonoras passam do básico 
guitarra, baixo e bateria e in-
cluem piano, como na parti-
cipação de Sir Elton John em 
“Fairweather Friends”, ou até 
percussões, para climatizar 
com letras e melodias que in-
corporam ironia e depressão, 
longe do clima sexy e provo-
cante de “Songs for the Deaf”. 

Outro trunfo de Homme 
são mesmo as participações 

especiais. O vocalista recrutou 
Dave Grohl como baterista – 
pelo menos em estúdio. Ou-
tro retorno é a do baixista Nick 
Oliveri no backing vocal. A lis-
ta ainda tem Alex Turner, do 
Arctic Monkeys, em “If I Had 
a Tail”, Trent Reznor, do Nine 
Inch Nails, em “Kalopsia”, Jake 
Shears, do Scissor Sisters, em 
“Keep Your Eyes Peeled”, além 
de Brody Dalle, mulher de Josh 
e cantora do The Distillers.

“…Like Clockwork” não 
tem hits tão marcantes como 
os criados em outros discos, 
mas ainda assim mostra um 
Homme renovado, aberto a 
experimentações sem deixar 
de lado o que fez bem em to-
da sua carreira, que é compor 
boas músicas de rock.  METRO

Queens of the 
Stone Age faz 

a festa 2
CULTURA

Desde pequena, Clarice Fal-
cão queria trabalhar com ar-
te. Aos 23, ela vive curva as-
cendente na carreira, tanto na 
internet – como atriz do cole-
tivo Porta dos Fundos – quan-
to na música, com o primeiro 
disco, “Monomania”, lançado 
em show no Auditório Ibira-
puera, em São Paulo, com in-
gressos totalmente vendidos. 

Qual é a sensação de lançar 
seu primeiro disco?
É um projeto que tenho há 
um tempo e, enfim, conse-
gui realizar. E é um alívio! 

Há alguma influência em 
seu método de compor?
Cresci ouvindo Chico Buar-
que. Tem o Luiz Tatit tam-
bém, o Cole Porter, que tem 
um jeito esquisito de falar de 
humor, romance e amor.

Você sente que as pessoas 
esperam no show a Clarice 
do Porta dos Fundos?
Sim! E é engraçado. Uma 
vez ligaram no Solar [local 
em que lançou seu disco no 
Rio] e perguntaram se eu fa-
ria stand-up também!

Seu disco entrou nos mais 
vendidos do iTunes e você 
faz parte de um sucesso no 
YouTube. Como é lidar com 
esse momento?
Muita exposição dá um me-
do, mas estou cada vez mais 
tranquila. Na verdade, evi-
to ler qualquer coisa sobre 
mim. Não entendo como al-
guém de Belo Horizonte me 

odeie e queira me dar um ti-
ro… (risos). Quando se al-
cança muita gente, é normal 
não agradar todo mundo. 

Mas, mesmo tensa, você 
não deixa de criar.
Sou bem cara de pau e essa é 
minha maior qualidade.

Gregório [Duvivier, namora-
do e ator do Porta dos Fun-
dos] palpita nas músicas?
Sim. Mostro e sempre recebo 
opiniões sensatas. Às vezes 
escuto e às vezes sou teimosa.

Por que Porta dos Fundos 
faz tanto sucesso?
Acho que porque somos ami-
gos. Faz parte da comédia a 
palhaçada, passar ridículo,  
e isso tem muito a ver com 
a intimidade que temos.

 METRO SÃO PAULO
DIVULGAÇÃO

CLARICE FALCÃO
Em momento de sucesso na internet com os esquetes do coletivo Porta dos Fundos, 

cantora lança seu primeiro álbum, ‘Monomania’. 

‘SOU CARA DE PAU’
“MONOMANIA”

CLARICE FALCÃO
INDEPENDENTE 

US$ 9,99 (NO 
ITUNES) Plácido Domingo

Tenor é 
destaque 
em ópera

O espanhol protagoniza a 
clássica ópera “Nabucco”, 
de Giuseppe Verdi (1813-

1901), em uma montagem 
do Royal Opera House 

de Londres. O espetáculo 
será exibido nos cinemas 

da rede Cinemark hoje 
(19h), quinta (19h), 

sábado (16h) e domingo 
(14h). Os ingressos custam 
R$ 60 e estão à venda no 

site cinemark.com.br.

2
CULTURA
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Metro Pergunta

 Para falar com a redação: 
leitor.ctb@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Qual sua opinião sobre 
o projeto que elimina 
os chamados “abortos 
legais”, como nos casos 
de estupro ou de 
ameaça à vida da mãe?

Leitor fala

@rafapenteado
É um retrocesso quase tão enorme 
quanto a dor da mãe que será obriga-
da a seguir com esta gestação. Violên-
cia em dobro.

@FeSAlves
Uma única palavra: inconcebível!

@MarcosAScheffer
Essa situação precisa ser vista avaliando 
o direito a vida de um ente que não pe-
diu para ser concebido. Pode-se negar?

Perturbação do sossego
Que bom que a Justiça e o Ministério 
Público estão atentos aos casos de per-
turbação do sossego em Curitiba (edi-
ção nº 518, de 7/6). Já não é de hoje 
que alguns estabelecimentos violam 
o bom senso do horário de funcio-
namento, perturbando a vizinhan-
ça com barulho desmedido. Mas tam-
bém é preciso cautela das autoridades 
ao determinar a interdição de um bar. 
Além de denegrir a imagem do local, 
caso venha a reabrir, pode ser uma 
ação desproporcional ao dano causa-
do, ou mesmo reclamação de um vizi-
nho exagerado (o que não é raro).
LUIS FELIPE BASTOS - CURITIBA

Restaurantes bem avaliados
Os restaurantes que passarão por classi-
ficação na Copa do Mundo em Curitiba, 
na minha opinião, vão ser bem qualifi-
cados, principalmente o Madero, Velho 
e Novo Madalosso, Churrascaria KF, Hi-
bisco, Goodines e Bellagio.
LUIZ JOVANY CASSALES - CURITIBA

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metroCTB

App registra 
problemas 
urbanos
Cidadania. Rede social brasileira é 
premiada por tratar questões sociais

Aplicativo permite denunciar os problemas da cidade | DIVULGAÇÃO

Viver em uma cidade gran-
de pode ser muito bom, 
mas também pode gerar 
muitos transtornos. Mas 
como hoje em dia exis-
te aplicativo para pratica-
mente todos os problemas 
da humanidade, com as 
questões urbanas não se-
ria diferente.

O Colab é uma rede so-
cial na qual as pessoas po-
dem conversar sobre os 
problemas do municí-
pio, postar fotos dos fa-
tos que denunciam, além 
de avaliar os serviços pú-
blicos em três níveis: fis-
calização, proposição e 
avaliação. 

O serviço existe há ape-
nas dois meses e pode ser 
acessado por meio da con-
ta no Facebook. Quanto 
mais o usuário participa, 

mais pontos, ou ‘Colabs’, 
ele acumula e se torna um 
cidadão mais ativo no seu 
meio social. Disponível pa-
ra iOS e Android. 

Premiação
A New Cities Foundation 
concedeu o prêmio Ap-
pMyCity de melhor apli-
cativo do mundo para o 
Colab, no que se refere à 
capacidade de melhorar 
a vida nas cidades. Cria-
do por cinco brasileiros, o 
projeto venceu 98 concor-
rentes, entre eles o israe-
lense BuzzJourney, sobre o 
trânsito e o americano Pu-
blicStuff, parecido com o 
brasileiro, mas que permi-
te interação entre os usuá-
rios, e, assim, foi premia-
do US$ 5 mil em dinheiro. 

 METRO

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Momento especial para pesquisas e 
para desvendar assuntos diante de negócios. Evite correr riscos com 
algum grande investimento e valorize o que for mais essencial.

Atenção para não agir de forma extrema 
com suas relações. Além de saber lidar com o ponto de vista dos 
outros é importante que o seu seja respeitado, de forma natural.

Momento propenso para mudanças impor-
tantes nas relações que envolvam o meio profissional. Período em 
que a paciência será fundamental diante de padrões e tradições.

Tendências para uma mudança repenti-
na em sua rotina profissional e nas relações que tem nesta área. 
Período em que deverá mudar prioridades com algumas metas.

Propensão para mudanças em socie-
dades ou algum grupo que possua vínculo. Envolvimento com as-
suntos de amizades e de pessoas que possui ligação emocional.

Momento importante para obser-
var melhor suas despesas e revisar prioridades materiais. Tendências 
para desvendar situações que dificultam assuntos profissionais.

Mudança na postura diante 
das relações, principalmente por conceitos diferentes que terá 
de algumas. Decisões que marcarão o futuro da vida amorosa.

Temas que envolvam espiritualida-
de, crenças, meditação, terapias e tudo o que sirva para equili-
brar suas emoções serão vitais. Recomponha suas energias.

Mudanças repentinas na convivência com 
amizades. Período especial para refletir sobre a dedicação que tem 
a algumas. Momento para valorizar aquelas que mais importam.

Atenção com questões financeiras, 
principalmente pelas tendências a imprevistos. Use este mo-
mento para ponderações ao invés de decisões com negócios. 

Assuntos relacionados a papéis e 
a temas jurídicos tomarão mais empenho para resolver pendências. 
Momento de transformação no vínculo com algumas pessoas.

Prudência ao tratar assuntos que envol-
vam finanças e sociedades. Tenha atenção para que impulsos 
por coisas sem importância não prejudiquem vínculos afetivos.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br
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Imagens da história da ar-
te, celebrizadas pelo tem-
po, são representadas de 
maneira totalmente inusi-
tada na nova mostra da Ga-
leria Zilda Fraletti (Av. Ba-
tel, 1750), com 20 telas da 
artista plástica Elisa Lobo. 
A exposição vai até 20 de 
junho, com entrada franca.

“Bordando a História da 
Arte” traz Picasso, Da Vin-
ci, Vermeer, Klimt, Van 
Gogh, Matisse, Escher, Andy 
Warhol e outros em ver-

sões contemporâneas e no-
vas dimensões. Pela técnica 
do bordado, como substitu-
to do pincel, e das linhas, co-
mo substitutas das tintas, Eli-
sa Lobo confere aos trabalhos 
novos significados absoluta-
mente autorais, mesclando o 
clássico ao contemporâneo, o 
acadêmico ao popular.

A artista cursou Artes Plás-
ticas na UnB (Brasília) e na 
FAAP (São Paulo). Mais infor-
mações pelo www.zildafra-
letti.com.  METRO CURITIBA

São 20 telas que revisitam clássicos 
da arte mundial | DIVULGAÇÃP

O Museu Oscar Niemeyer 
abre hoje, às 19h, a mostra 
“Multiolhares”, composta de 
13 obras independentes de 
artistas nacionais e interna-
cionais que oferecem uma 
seleção de filmes da cinema-
tografia mundial indepen-
dente e extrapolam os limites 
da tela convencional. A expo-
sição faz parte do Olhar de Ci-
nema – Festival Internacional 
de Curitiba.  METRO CURITIBA

Mostra faz parte da programação do
Olhar de Cinema | DIVULGAÇÃO

Véspera do Dia dos Namora-
dos, a Fnac (ParkShopping 
Barigui) exibe hoje com en-
trada franca uma sessão es-
pecial do filme “Meu Primei-
ro Amor”, clássico romântico 
de 1991. Dirigido por Hoard 
Zieff, conta a história de duas 
crianças descobrindo o amor, 
de forma pura e natural.  

 METRO CURITIBA

Namorados. 
Fnac exibe 
clássico hoje

A Caixa Cultural (R. Cons. 
Laurindo, 280) apresenta ho-
je, às 20h, a dupla Dois Bi-
cudos no projeto “Samba de 
Bamba”. Os cantores cario-
cas Alfredo Del-Penho e Pe-
dro Paulo Malta vão mostrar 
o trabalho que desenvol-
vem há quase dez anos, pes-
quisando e cantando em du-
pla as pérolas do repertório 
popular brasileiro, especial-
mente sambas e marchinhas. 

Com arranjos feitos espe-
cialmente para a apresenta-
ção, a dupla terá o acompa-

nhamento musical de Luís 
Barcelos (bandolim), André 
Vercelino (percussão) e Pauli-
no Dias (percussão), além do 
violão de Alfredo Del-Penho. 
Os ingressos estão à venda no 

local por R$5 e R$10.
O roteiro do show con-

ta com clássicos dos reper-
tórios de grandes duplas do 
samba, como Mário Reis e 
Francisco Alves, Joel e Gaú-
cho, Dick Farney e Lúcio Al-
ves e os Irmãos Tapajós.

Sambas que os bicudos 
costumam cantar informal-
mente e músicas de seus dis-
cos – lançados em 2004 e 
2007 –, como “Baile no Bola”, 
“Minha cabrocha” e “Quem 
não sabe beber”, completam 
o repertório.  METRO CURITIBA

‘Samba de Bamba’. Os cariocas Alfredo Del-Penho e Pedro Paulo 
Malta apresentam repertório popular brasileiro na Caixa Cultural

Dois Bicudos hoje na Caixa

Dupla traz repertório de quase 10 anos de carreira | MARIANA DANTAS

Alfredo e Pedro Paulo 
se conheceram num 
botequim de Copacabana, 
onde começaram a cantar 
sambas. O primeiro disco 
foi lançado em 2004.

Montagem da peça fica em cartaz na capital até 14 de julho | DIVULGAÇÃO

O Espaço Cultural Falec (R. 
Mateus Leme,  990) recebe 
amanhã a estreia da peça 
“O Inoportuno”, baseado no 
texto de Harold Pinter, com 
temporada até 14 de julho. 
As sessões acontecem de 

quarta a sábado, às 20h, e 
nos domingos, às 18h. Os in-
gressos vão de R$10 a R$20.

Com direção de Enio Car-
valho, a peça tem no elenco 
Zeca Cenovicz, Rafael Camar-
go e Dimas Bueno, além de 

Maureen Miranda (figurinos e 
cenário) e Chico Nogueira (so-
noplastia e fotografia). Esta é 
a primeira montagem do tex-
to em Curitiba, que teve sua 
primeira versão em Londres, 
há 53 anos.  METRO CURITIBA

‘O Inoportuno’ estreia 
amanhã no Espaço Falec

História da arte em mostra 
inusitada de Elisa Lobo

Jornalista lança o livro “Almanaque 
das Drogas” | PATRICIA STAVIS

Cinema. 
‘Multiolhares’ 
começa hoje 
no MON

Tarso Araújo em debate sobre drogas
O programa “Sempre Um 
Papo” recebe hoje, às 19h30, 
no Teatro Regina Vogue 
(Shopping Estação), com en-
trada franca, o jornalista e 
escritor Tarso Araújo para 
debate sobre o tema “Dro-
gas – Como Elas Influenciam 
na Saúde, na Sociedade e na 
Economia” e lançamento do 
livro “Almanaque das Dro-
gas – Um Guia Informal Pa-
ra o Debate Racional”.  

Resultado de extensa 
pesquisa, a obra é ricamen-
te ilustrada com 191 fotos 
e 57 gráficos e infográficos 
que ajudam a esclarecer os 
pontos mais complexos so-
bre o assunto. Para fazer 
consultas rápidas, ainda há 
um capítulo com as drogas 
de A a Z e as informações es-
senciais sobre cada uma. 

Álcool, anfetaminas, ca-
feína, cocaína, cogumelos, 

ecstasy, LSD, maconha, he-
roína, remédios, tabaco. Es-
tá tudo no livro, de forma 
clara e descomplicada, pa-
ra a leitura de quem usa e 
de quem não usa essas subs-
tâncias, para pais e filhos, 
alunos e professores.

As reportagens de Araú-
jo sobre o assunto lhe rende-
ram um Prêmio Esso de Cria-
ção Gráfica e um Prêmio Abril 
de Jornalismo.  METRO CURITIBA
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O atacante Deivid rece-
be a pausa no Brasileirão 
com a maior sensação de 
alívio possível. Machuca-
do e jogando com dores, 
o atleta coxa-branca está 
com uma inflamação na 
sola do pé, desde o início 
do campeonato.

No jogo contra o Bahia, 
Deivid reclamava da lesão 
no pé esquerdo. Mesmo 
assim, ele também entrou 
em campo contra Flumi-
nense e Náutico. 

No jogo de domingo, 
Deivid abriu o placar com 
menos de 1 minuto de jo-
go e mais tarde foi substi-
tuído por Everton Costa. 

A pausa para a Copa 
das Confederações foi mo-
tivo de comemoração para 
o jogador.

“Fiz esses cinco jogos 
no sacrifício, sentindo 
muitas dores. Ainda bem 
que teremos essa parada 
para a Copa das Confede-
rações. Vou aproveitar pa-
ra descansar e fazer um 
tratamento. Quero voltar 
inteiro para a sequência 
da temporada”, garantiu o 
atacante.

Com três gols em cinco 

jogos, Deivid disputa a ar-
tilharia do Brasileirão.

Depois da última vi-
tória e de conquistar no-
vamente a liderança do 
Campeonato Brasileiro, os 
jogadores do Coxa ganha-
ram uma semana de folga 
e devem se reapresentar 
no dia 19. Até o dia 30, o 
elenco deve ficar concen-
trado em Foz do Iguaçu. 

Para que o Alviverde 
continue no topo da tabe-
la, precisa torcer amanhã 
contra o Fluminense, que 
pode chegar a 12 pontos e 

tem um jogo a menos. 
O próximo desafio 

do Coritiba é só no dia 
6 de julho, contra o Fla-
mengo, fora de casa. 

 METRO CURITIBA

Deivid aproveita folga no 
campeonato para recuperação

Durante a folga, Deivid vai tratar as dores no pé | DIVULGAÇÃO

O presidente do Clube Atlé-
tico Paranaense, Mario Cel-
so Petraglia, está descontente 
com o número de torcedores 
que decidiram se associar ao 
Furacão. 

De março até o momento, 
1.528 pessoas decidiram ade-
rir ao plano de sócio-torcedor, 
ao custo de R$ 70 mensais. 
No total, o clube tem agora 
16.415 associados.

A Arena da Baixada está fe-
chada desde o começo do ano 
passado e tem previsão de rea-
bertura para o ano que vem. 

Em entrevista à rádio ofi-
cial do Atlético, Petraglia se 
disse decepcionado. 

“Precisamos da torcida e 
estamos um pouco surpre-
sos negativamente, porque 
esperávamos que, com o re-
lançamento das vendas, op-
tassem pelos novos lugares. 
A procura tem sido muito 
pequena. Há uma decepção 
muito grande nossa. Nossa 
única receita é o Sócio Fura-
cão, que está em um nível 
muito abaixo do que gosta-
ríamos”, lamentou o dirigen-
te rubro-negro. 

Quem se associa ao clube, 
pode escolher o lugar entre os 

quase 44 mil assentos que es-
tarão disponíveis. 

Quando o estádio reabrir, 
apenas o setor Buenos Aires, 
atrás do gol, continuará no va-
lor de R$ 70.   Dependendo do 
local, o valor chega a R$ 750. 

Desde o início das obras, 
o Atlético também enfren-
ta problemas com estádios 
e mandou jogos em seis lo-
cais diferentes: Estádio Ger-
mano Krüger (Ponta Grossa), 
Gigante do Itiberê (Parana-
guá), Ecoestádio Janguito Ma-
lucelli, Vila Capanema, Vi-
la Olímpica e Arena Joinville.

 METRO CURITIBA

Petraglia quer apoio de torcedores
rubro-negros | RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO

Atlético. Petraglia 
lamenta baixa adesão 
de sócios ao clube

“Fiz os cinco jogos no 
sacrifício, com muitas 
dores. Quero voltar 
inteiro para a sequência 
da temporada.”  

DEIVID, ATACANTE DO CORITIBA

Em busca da segunda vi-
tória em casa, o Paraná jo-
ga hoje, às 21h50, contra o 
Asa, na Vila Capanema. Pa-
ra a partida, o técnico Da-
do Cavalcanti deve repetir 
o mesmo time da última 
rodada, que ganhou do Fi-
gueirense por 1 a 0, no úl-
timo sábado.

A única dúvida é o za-
gueiro Anderson. O joga-
dor foi poupado dos treinos 
de ontem por causa de um 
problema na coxa e ainda 
será reavaliado pelo depar-
tamento médico. Caso não 
tenha condições, Alex Alves 
deve ganhar a vaga. 

Por outro lado, o zaguei-
ro Brinner e o atacante Léo, 
que saíram machucados 
contra o Figueirense, já es-
tão recuperados. 

Esse será o último jogo 

do time antes da parada pa-
ra a Copa das Confedera-
ções. Se vencer, o Tricolor 
chega aos dez pontos na ta-
bela de classificação. “Den-
tro das possibilidades, te-
mos que buscar o melhor. 
Lutaremos para atingir es-
ta marca, e estarmos entre 
os primeiros no período de 
paralisação do campeona-
to”, disse o lateral-direito 
Roniery.

Série B. Jogo de hoje é contra o ASA. Brinner e Léo já estão 
recuperados. Única dúvida é o zagueiro Anderson, machucado

É o último jogo do time antes da parada do campeonato |GERALDO B./FOTOARENA

Dado Cavalcanti deve 
repetir a escalação

Gilson, Osmar, Micael, 
Fabiano e Chiquinho 
Baiano; Cal, Jorginho, 

Reinaldo Silva e Bruno; 
Wanderson e Rodrigo Dantas. 
Técnico: Ricardo Silva

Luis Carlos; Roniery, 
Anderson (Alex Alves), 
Brinner e Paulinho; 
Edson Sitta, Ricardo Conceição, 
Rubinho e Lucio Flavio; Léo e Paulo 
Sérgio. Técnico: Dado Cavalcanti

PARANÁ ASA

•  Estádio. Vila Capanema, às 21h50
• Transmissão. Transamérica, BandaB e 98FM

LINA
HAMDAR 
METRO CURITIBA 

6
vezes as duas equipes já se 
enfrentaram, todas pela Série 
B. O Paraná tem quatro vitórias, 
um empate e uma derrota. 

Amistoso

Itália
A Itália, do goleiro 

Buffon, realiza hoje o seu 
último amistoso antes da 
Copa das Confederações. 

A Azzurra enfrenta o 
Haiti, em São Januário, 
às 15h45. Os italianos 

chegaram ontem ao Rio 
de Janeiro.
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O futebol ainda não atin-
giu o nível ideal, mas a 
boa performance contra a 
Inglaterra e, especialmen-
te, a vitória por 3 a 0 sobre 
a França, no último do-
mingo, começaram a ame-
nizar o ceticismo do torce-
dor brasileiro. 

Muito do recente sucesso 
da seleção passa pelo entro-
samento de quatro jovens: 
Neymar, Lucas, Oscar e Fer-
nando. Eles atuaram jun-
tos no time sub-20 campeão 
sul-americano de 2011, sob 
o comando de Ney Franco. 
Lucas e Oscar se conhecem 
há mais tempo ainda, desde 
a base do São Paulo. 

A juventude, aliás, tem 
sido a tônica da renovação 
do time brasileiro após o 
fracasso na Copa do Mun-
do de 2010, na África do 
Sul. Mano Menezes, que 
assumiu a Seleção depois 
do Mundial, aprovou a 
atuação de dois deles no 
sub-20 e os levou para a 
Copa América da Argen-
tina, em 2011: Neymar e 
Lucas.

Oscar e Fernando tam-
bém foram titulares na 
campanha do título sub-20 
daquele ano, na Colômbia. 
Demoraram um pouco 
mais  a atingir a  seleção 
principal, mas hoje, como 
parte do quarteto, são fun-
damentais no esquema de 
Felipão. Lucas não é titu-
lar da equipe, mas é som-
bra constante para Hulk.

O treinador usará a Co-
pa das Confederações para 
dar ainda mais bagagem 
ao jovem time antes do 
torneio que realmente in-
teressa, a Copa do Mundo 
de 2014. O atacante Ber-
nard, o mais novo entre os 
convocados, com 20 anos, 
foi citado pelo técnico co-
mo exemplo disso.  

“Jovens ou não, eles têm 
de estar prontos. A baga-
gem que o Bernard pega 
nesses amistosos, depois 
na Copa das Confedera-
ções, vai ajudar  caso ele 
seja convocado para o 
Mundial. Vamos devagar-
zinho que ele vai se acos-
tumando”, disse Felipão.

 METRO

Seleção Brasileira. Neymar, Oscar, Lucas e Fernando, que jogam juntos desde o Sul-
Americano de 2011, são peças-chave na equipe que está sendo formada por Felipão

Base formada por 
campeões sub-20

26,1
anos é a média de 
idade da seleção que 
disputará a Copa 
das Confederações 
deste ano. Em 2009, 
a média era de 
26,8 anos.

Lucas, Neymar e Oscar: a cara da renovação | COLORSPORT/IMAGO/FOTOARENA

O retorno do português
José Mourinho foi apresentado ontem como novo treinador do 
Chelsea, clube onde acumulou passagem vitoriosa entre 2004 e 
2007, conquistando dois títulos do Campeonato Inglês. Ele assinou 
por quatro temporadas. | SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Oi galera, muito legal me dirigir a vocês, pela pri-
meira vez nesta temporada, para falar de uma vi-
tória. Vencer no Texas, na noite do sábado passa-
do, foi importante por diversos aspectos e o mais 
visível deles é a minha condição de líder isolado 
do campeonato, com 22 pontos sobre o atual vi-
ce-líder, o Marco Andretti. Na prática, não se tra-
ta de uma vantagem tão grande assim, mas é uma 
maneira muito boa de enfrentar os próximos 
desafios.

Vocês têm acompanhado e sabem que um cam-
peonato longo como o nosso exige regularidade 
e uma estrutura robusta para dar conta de tudo. 
Como é muita coisa acontecendo num curto espa-
ço de tempo, se for na base dos altos e baixos, em 
questão de dias você pode deixar de disputar a li-
derança e ir lá para trás na pontuação. Nesse sen-
tido, graças a Deus, a situação está boa e sob con-
trole pelos lados do carro #3, mas a matemática 
não funcionou muito bem o tempo todo para o 
nosso lado.

Vocês lembram que comecei com dois pódios e 
só estive fora de Top 10 uma vez, justamente em 
São Paulo. Depois fiquei entre 5º e 8º naquele pe-
ríodo de Indianapolis e a rodada dupla de Detroit. 
Quer dizer, não foram resultados ruins, mas na 
verdade contei com algumas circunstâncias favorá-
veis. É que alguns dos principais candidatos ao tí-
tulo também tiveram seus problemas. Mas quem 
disse que as chamadas “circunstâncias favoráveis” 
estão sempre do nosso lado? Faltava, então, um re-
sultado maiúsculo, como esse do Texas.

Quer dizer que agora está tudo maravilha e re-
solvido? Nada disso. É só mais um estímulo para a 
gente continuar trabalhando duro e focar sempre 
o aperfeiçoamento. O dia que a gente pensar “ah, 
agora está tudo legal” e parar de trabalhar, ferrou. 
A vida é uma bola. Uma hora a gente está lá no 
alambrado comemorando com a torcida, no outro 
está parado num canto tentando entender o que 
deu errado. Então, moçada, o negócio é ficar com 
os pés no chão e continuar trabalhando porque, 
como já disse aqui algumas vezes, a rapadura é do-
ce, mas não é mole, não.

É isso aí. Sabadão agora tem mais corrida, des-
sa vez no oval de Milwaukee e conto com a torcida 
de vocês. Valeu! 

Opinião

HELIO CASTRONEVES
CASTRONEVES@METROJORNAL.COM.BR

Helio Castroneves, 38, nasceu em São Paulo e foi criado em Ribeirão Preto. É o piloto brasileiro 
com mais vitórias na Indy, com 27 conquistas, e venceu três edições da Indy 500 (2001, 2002 e 
2009). Disputará em 2013 sua 16ª temporada na categoria e 14ª pelo Team Penske.  

VIBRANDO COM A VITÓRIA, 
MAS COM OS PÉS NO CHÃO

Torcedor morre 
na Argentina
O jogo entre Estudian-
tes e Lanus, pelo Cam-
peonato Argentino, foi 
interompido ontem. O 
motivo foi a briga entre 
torcedores do Lanus e a 
polícia de La Plata. Du-
rante o confronto, um 
torcedor morreu. Sem 
condições de segurança, 
a partida foi encerrada.

De acordo com o jor-
nal Olé, a briga teve iní-
cio quando torcedores 
tentaram forçar a entra-
da no estádio do Estu-
diantes.  

 METRO POA

Real Madrid 
compra Casemiro
O Real Madrid confir-
mou ontem a compra do 
volante Casemiro, que 
pertencia ao São Paulo. 
O clube espanhol paga-
rá cerca de 6 milhões de 
euros (em torno de R$ 
15,8 milhões) para con-
tar com o ex-atleta do 
clube paulista pelas pró-
ximas quatro tempora-
das. Com passagem pela 
Seleção Brasileira, Ca-
semiro, 21 anos, estava 
emprestado à equipe es-
panhola desde o início 
do ano. 

 METRO POA  

Nadal perde 
posição no ranking
Após ser campeão em 
Roland Garros, Rafael 
Nadal caiu uma posição 
no Ranking da ATP. Co-
mo somente defendia os 
pontos do ano passado, o 
espanhol foi ultrapassa-
do pelo seu compatriota 
David Ferrer, e voltou a 
ocupar a quinta posição 
na lista semanal. Mas 
como ficou de fora das 
competições no segun-
do semestre no ano pas-
sado, Nadal deverá vol-
tar a subir posições na 
classificação.

 METRO POA

Nova carga
à disposição
A Fifa anunciou uma car-
ga extra de ingressos pa-
ra os jogos da Seleção 
Brasileira na primeira fa-
se e para a final da Co-
pa das Confederações, 
que ocorre de 15 a 30 de 
junho. 

Serão 12.798 novas 
entradas disponibiliza-
das, sendo 2.500 para a 
decisão, dia 30, no Rio. 
Os novos ingressos se-
rão vendidos a partir 
das 9h de hoje pelo si-
te da Fifa (www.fifa.com/
ingressos). 

 METRO POA

Ingressos Violência Europa Tênis
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